
UCHWAŁA NR XXI / 219 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi 
Banino; ograniczonego od północy granicą wsi, od wschodu granicą wsi i drogą na Barniewice, od 

południa granicą wsi i od strony zachodniej w południowej części Banina granicą wsi, w północnej części 
linią wysokiego napięcia, gmina Żukowo. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Żukowie uchwala co następuje: 

§ 1. Po stwierdzeniu, zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żukowo przyjętego uchwałą nr XLVI/828/2002 z dnia 09.10.2002 r. z wprowadzonymi 
zmianami przyjętymi uchwałami nr: IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r., nr XXXVII/629/2005 z dnia 30.11.2005 
r., nr XXXVII/630/2005 z dnia 30.11.2005 r., nr XLVII/772/2006 z dnia 09.10.2006 r., nr XVIII/310/2008 
z dnia 25.04.2008 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części 
wsi Banino; ograniczonego od północy granicą wsi, od wschodu granicą wsi i drogą na Barniewice, od 
południa granicą wsi i od strony zachodniej w południowej części Banina granicą wsi, w północnej części linią 
wysokiego napięcia, gmina Żukowo. 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z : 

1) części tekstowej – zmian ustaleń planu, 

2) części graficznej – rysunków planu w skali 1:1000, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały, 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasdach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wprowadza się następujące zmiany: 

1. Wyłącza się teren A24.MN,U z karty terenu nr 7, nadając mu symbol A24.U i tworzy dla tego obszaru 
kartę nr 7A o następującym brzmieniu: 

 
1. KARTA TERENU Nr 7A wieś Banino 1B/619B-06-04/PP/II 
2. PRZEZNACZENIE TERENU 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 lipca 2012 r.

Poz. 2534



U 

Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji przemysłowej i funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej: 
- dopuszcza się składy, magazyny, hurtownie, warsztaty, rzemiosło o charakterze 
produkcyjnym; 
- wyklucza się zbiórkę i przetwarzanie surowców wtórnych i odpadów; 
- wyklucza się usługi publiczne z wyjątkiem przedszkoli. 

3. NR STREFY A24.U 

POWIERZCHNIA 0,24 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
4.1 Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego dla wydzielonych terenów zostały 

określone poprzez zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania ustalone dla każdego 
z wydzielonych terenów, w tym linie zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy, 
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, wysokość zabudowy, geometrię 
dachów. 

4.2 Wymagane jest zagospodarowanie terenów z zachowaniem wymaganego minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Tereny 
niezabudowane i nie zajęte dla potrzeb obsługi komunikacyjnej należy przeznaczyć na zieleń 
towarzyszącą lub prowadzić produkcje rolną. 

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu 

z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz 
skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla 
całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji 
administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani 
są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność 
oraz mają obowiązek  zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych 
i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. 

5.2 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. 
wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. 
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy 
go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego 
obszaru. 

5.3 Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 
oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

5.4 Należy chronić i zabezpieczyć przed zniszczeniem torfowiska, zadrzewienia śródpolne i inne 
cenne zbiorowiska roślinne. 

5.5 Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem 
Gminy Żukowo. 

5.6 Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 

Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Zawarto w pkt. 8.4, 8.6, dodatkowych wymagań nie ustala się. 

8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
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8.1 Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: 
Max. 2 kondygnacje nadziemne (ostatnia w formie poddasza użytkowego). 
Dopuszcza się podpiwniczenie. 
Max. wysokość zabudowy 12,5 m od poziomu terenu do kalenicy. 

8.2 Wielkość powierzchni zabudowy, intensywność: 
- powierzchnia zabudowy max. 0,5; 
- intensywność 0,8. 

8.3 Dachy: 
Dachy wielospadowe, dwuspadowe lub płaskie. Kąt nachylenia połaci dachowej dowolny. 

8.4 Kształtowanie formy architektonicznej: 
Dopuszcza się stosowanie dowolnych form architektonicznych, pod warunkiem zachowania 
spójności w obrębie jednej działki lub strefy. Zakaz stosowania sidingu. 

8.5 Zabudowa towarzysząca: 
Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą (garaże, budynki gospodarcze), zespoloną 
z budynkiem mieszkalnym lub wolnostojącą o wysokości do 6 m od poziomu terenu. Dla 
całego zespołu w obrębie jednej posesji obowiązuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz 
materiały. 

8.6 Mała architektura: 
Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanej z funkcją wiodącą. Zakaz 
stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. 

8.7 Linie zabudowy: 
Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy 
budynków istniejących oraz ich nadbudowy. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW 
9.1 Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód 

podziemnych GZWP Nr 113 „Żukowskiego”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony 
środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania 
techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. 

9.2 Ze względu na bezpieczne funkcjonowanie lotniska Gdańsk Rębiechowo, na obszarze 
objętym planem obowiązują bezwzględne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych 
oraz naturalnych lotniska, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów trudno dostrzegalnych 
z powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi. Max. wysokość zabudowy 180 m ÷ 160 m, wg 
rysunku planu, obiekty trudno dostrzegalne pomniejszone o 10 m. Działania inwestycyjne 
należy uzgodnić z zarządcą portu lotniczego. 

9.3 Na terenie obszaru planu obowiązuje zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych 
w otoczeniu lotniska (w promieniu 5 km od jego granic), które mogą stanowić źródło 
żerowania ptaków oraz hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu 
lotniczego. 
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9.4 Część obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje się w strefie ograniczonego 
użytkowania spowodowanego przebiegiem gazociągu w/c DN 300; PN6,3Mpa relacji 
Pruszcz Gd. - Wiczlino oraz projektowanego DN 500; Pr 8,4 Mpa relacji Włocławek – 
Gdynia. W strefie ochronnej od gazociągów nie wolno urządzać składowisk materiałów, 
postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego, lokalizować szklarni i tuneli foliowych. 
Projektowane inwestycje powinny spełniać wymogi dotyczące zachowania odległości 
podstawowych od istniejących gazociągów w/c wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 zał. nr 2) oraz wymagania 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w strefie 
ochronnej od gazociągu należy każdorazowo uzgodnić z PGNiG S.A. Regionalny Oddział 
Przesyłu w Gdańsku. 

9.5 Wzdłuż wszystkich linii napowietrznych SN i NN znajdują się strefy ochronne linii 
o szerokości min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN, w których obowiązuje zakaz  
zabudowy. Zakres strefy ograniczonego użytkowania oraz sposób ich zagospodarowania 
należy uzgodnić każdorazowo z zarządcą sieci. Tereny znajdujące się w strefie 
oddziaływania napowietrznych linii energetycznych NN, SN można przeznaczyć pod 
zabudowę po uprzednim ich skablowaniu i przełożeniu. Usunięcie wszelkich kolizji 
istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi  winno odbyć się kosztem 
i staraniem inwestora w uzgodnieniu 
z zarządcą sieci. 

10.
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

10.1 Dopuszcza się scalanie działek. 

10.2 Dopuszcza się podział działek na zasadach: 

Min. pow. działki budowlanej : 
- 600 m² dla zabudowy wolnostojącej, 
- 400 m² dla zabudowy bliźniaczej, 
- 200 m² dla zabudowy szeregowej. 

10.3 Dopuszcza się zabudowę na działkach istniejących o parametrach innych niż określone 
w pkt. 10.2. 

10.4 Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb 
infrastruktury technicznej i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki 
itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych (innych niż 
określone w pkt. 10.2). 

11.
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

11.1 W strefach dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
i drogowej oraz osiedlowej ogólnodostępnej zieleni urządzonej i zbiorników retencyjnych. 

11.2 W obrębie strefy należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków 
rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie 
minimum 1 drzewo na 300 m² powierzchni działki. 

12.
 

KOMUNIKACJA 

12.1 Dojazd z istniejących i projektowanych dróg publicznych lub wewnętrznych. 
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12.2 W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji usług miejsca parkingowe 
w ilości: 
- min. 2 miejsca postojowe / 100 m² pow. użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni 
magazynowej) 
- min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie 
- min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie 
- min. 1 miejsce postojowe / 3 łóżka hotelowe 

13.
 

INFRASTRUKTURA 

Woda: Z wodociągu wiejskiego. 

Ścieki sanitarne: Do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe, które podlegają 
likwidacji po realizacji kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki  deszczowe: 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni 
dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) 
o powierzchni powyżej 50 m² należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie 
wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków 
powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników 
retencyjnych. 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła 
ciepła. 

Energetyka: Z sieci energetycznej. 

Utylizacja odpadów 
stałych: 

Gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
przepisów prawnych w tym w szczególności z ustawą o odpadach, należy dążyć do objęcia 
wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych oraz 
dążyć do upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców z zaleceniem 
podziału na frakcje suchą i mokrą. 

14.
 

SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA 

Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar 
użytkować w sposób dotychczasowy. 

15.
 

STAWKA PROCENTOWA 

15.1 30% 

15.2 0% dla obszarów przeznaczonych w nieobowiązującym planie ogólnym pod funkcje 
zabudowy, tj. dla których nie następuje wzrost wartości nieruchomości. 

16.
 

INNE USTALENIA 

16.1 Dopuszcza się funkcję usługową lub produkcyjną i 1 lokal mieszkalny w obrębie jednej 
nieruchomości. 

16.2 Istniejącą zabudowę o funkcjach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić, 
użytkować i remontować bez zwiększania parametrów prowadzonej działalności. 
Rozbudowa musi być realizowana z zachowaniem parametrów określonych w ustaleniach 
planu. 
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16.3 Istniejącą zabudowę o gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić, 
remontować lub przebudować w zakresie przebudowy dachów. Rozbudowa, dobudowa lub 
budowa nowych obiektów winna być realizowana zgodnie z ustaleniami planu. 

2. Dla działki nr 138/89 o powierzchni 642 m2, w terenie B4.MN, w karcie nr 11 dopuszcza się zabudowę 
wolnostojącą. Punkt 10.3 otrzymuje brzmienie: Dopuszcza się zabudowę na działkach istniejących 
o parametrach innych niż określone w pkt. 10.2, w tym dla dz. nr 138/89 o powierzchni min. 600 m2. 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Żukowo. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie 

Adam Okrój
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI / 219 / 2012 

Rady Miejskiej w Żukowie 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru części wsi Banino; ograniczonego od północy granicą wsi, od wschodu granicą wsi 
i drogą na Barniewice, od południa granicą wsi i od strony zachodniej w południowej części Banina granicą 
wsi, w północnej części linią wysokiego napięcia, Gmina Żukowo do publicznego wglądu oraz w terminie 
obligatoryjnym na wniesienie uwag, tj.: w okresie 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu planu do 
publicznego wglądu, do Urzędu Gminy w Żukowie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca ww. projektu 
planu. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/.../2012 

Rady Miejskiej w Żukowie 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Rada Miejska w Żukowie po analizie zapisów zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru części wsi Banino; ograniczonego od północy granicą wsi, od wschodu granicą wsi 
i drogą na Barniewice, od południa granicą wsi i od strony zachodniej w południowej części Banina granicą 
wsi, w północnej części linią wysokiego napięcia, gmina Żukowo na wniosek Burmistrza Gminy Żukowo 
rozstrzyga co następuje: 

a) na obszarze opracowanego planu nie przewidziano nowych gminnych dróg publicznych; 

b) w planie przewidziano obsługę komunikacyjną drogami wewnętrznymi wyznaczonymi w planie 
pierwotnym, Gmina nie ponosi skutków ekonomicznych z tytułu realizacji dróg; 

c) teren jest nie uzbrojony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, gmina nie będzie ponosiła skutków 
finansowych z tytułu wdrożenia planu, teren planu to grunty prywatne. 
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